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Voorwoord
Na heL verschrjnen van onsrrvoorloperLje't nu het eerste offlciële nuínmer van
de Orion-Expres. Jullie konden al kennis maken met de nieuwe omslag van het
clubblad, een fraai stukje werk van Jolnt Venture, het reklamebureau van Me-
pal. Het binnenwerk van deze Expres bevat o.a. een nadere kennismaking met
onze Lochemse sponsor. NaasL Mepal is Orion ook in zee gegaan met de firma
Rucanor, die voor de kreding van onze Lwee topteams zorgt. ook de sport-
schoenen worden door hel bedrijf uit Berkel en Rodenrijs geleverd.
In dit nummer vinden ju11ie een behoorlljk aanlal advertenties van zakenlie-
den, die de vereniglng ook willen steunen. Veel deden ciit in het verleden
a1, maar veel nieuwe zaken sloten zich bij hen aan. Deze advertenties werden
door de P.R.tcommissie, in samenwerking met het besLuur geworven, onder 1ei--
ding van Rene Wiggers. Dank aan alle adverLeerders.
Bij de medewerkers van het clubblad staan ook enkel-e nieuwe namen. Peter
Geitenbeek (De Gelderl-ander en RadÍo Gel-derland) za1 regelmatig meL een ar-
tÍkel ons bl-ad gestalte geven. In het laatste nummer van het vorig seizoen
inlerviewde hij voor ons al Henk tr{agenvoorde. Richard Kock en Arend Hordijk
vulden het team der drukkers aan en Ben en Klaske le LinderL verzorgen de
1ay-out (Ben zorgt overigens ook voor het drukwerk). Vercler compl-eter"en Al-ice
Aaftink, Ab Been en ondergeLekende de groep, die verder uit bezorgers, rapers
en nieLers bestaat. UiLeraard blijven ingezonden artii<e1en en anoere vormel van
medewerkrng van Í1arue wcl-kum. wie oijvoor"ee*d esns rotors of andele i-l-ustra-
ties beschikbaar wil st,ellen voor de Expres kan zich bij een van ons melden.
( Is er iemand met een donkere kamer en een hart voor Orion? )

De volgende editie beslaaL voor het grootste gedeelte uiL aller1ei informatie,
die voor de leden van bel-ang zly1. Zoals namen en adressen van trainers, coaches
enz., wedstrijddata, trainingsschema, teamindelingen, enz. enz. Suggesties voor
dit nummer bij de P.R.-commissie of bij de redaktie.

Binnen de lijnen gaat ithet'r straks ook weer gebeuren. Voor iedereen betekent, dal
competitie. Voor het Nederl-andse dames- en herenleam met enkele Mepal-Orion
mensen, is binnenkorl het Europese Kampioenschap. Vanaf 2! seplember spelen de
Oranje-dames in Leeuwarden en de heren in Den Bosch. Succes Pim, Fred, Bianca
en Marian.
Mepal-0rlon speelt gelukklg komend seizoen Europa-Cup. In het Zweedse Lidingo
(heren) en het Italiaanse Pal-lavolo fJelsen (dames) krijgen we twee atLractieve
tegenstanders in Rozengaarde. Voor onze beide teams een zware dobber.
De competitle start in de eredivisie op zaterdag'16 november, erg laaL dus
maar dit, in verband met de EK. De eerste gasten komen ulL het hoge noorden:
Lycurgus (dames en heren).

Tot sl-ol nog j-ets over het nieuwe clubtenue: de kledingcommissie heeft, voor
aanvang van deze competitie het nodige werk verricht. Aan a1le leden de taak
om correct in het vel-d te verschijnen; hetzij in oranje, heLzij Ín onze nieuwe
kleuren blauw . Zorg dat je tijdig afspraken met je team hebt gemaakt, in welke
kleur je gaat spelen (met je hele team)

Veel- voll-eybalplezier,
Bas Bl-oern.
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Bij zonder blij met steun

Tljdens de presentatie van MEPAL ap
vr$dag 6 september in HoteL De
Gtaafschap werden diverse woordjes
gesproken. Ook voorzitter RoeL Bw..)'1

sprak de aanwezigen toe. Zijn toe-
spraak wiTde de redactie de MepaT-
Orion l-eden niet onthouden. Van-
daar hieronder de schrifteTfike
versre

Toespraak Roel BooY 
'Voorzitter volleybalvereniging MEPAL/0RION

;

UBBINK/ORION is verfeden tijd. De

wennen zijn. Vier jaar lang waren
aan elkaar geklonken. Ik kijk met
houding was goed. Het past rnij oP

sponsor nogmaals dank te zeggen.
bal op topniveau spelen.

toekomsL is aan MEPAL/ORION. Dat zal even
Ubbink en Orion door een sponsorcontract
plezier op deze periode berug. De verstand-
dit moment en op deze plaats onze vorige
Dankzij Ubbink konden wij a1 die jaren volley-

Maar nu naar de loekomst, naa? MEPAL/ORION. Topsport bedrijven zonder sponsor
is in onze tijd uitgesloten. Een vereniging is, zelfs met een fI1nk financieel
steuntje in de rug van de gemeente, niet 1n staat de daaraan verbonden koslen
op le vangen. Ik hoefl maar Le verwijzen naar de begroting die wij begin dit
jaar opsLelden. Het was Loen nog onzeker of wij erin zouden slagen een nieuwe
sponsor te vinden. Die begroting liet een tekort van enkele tienduizenden
guldens zuen. Daaruit viel maar éón conclusie te trekken: Wanneer er geen
sponsor komt opdagen, zullen we moeten stoppen met topvo1leybal.
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Gelukkig is hel zover niet gekomen. Wi.j hebben MEPAL ontmoet. Er is een over-
eenkomst gemaakl voor drie jaar meL een oplie op nog eens twee jaar. Wij mo-
gen ons daar bijzonder gelukkig mee prijzen.

Topvolleybal in Doelinchem is geen doel op ztch. Er gaal een posiLieve wer-
king voor de hel-e vereniging vanuit. l,laar dat niet a1leen. De hele streek is
ermee gediend. Het zou onmiskenbaar voor het hele Ooslgelderse vo11eyba1 een
slechte zaak worden wanneer er op dit vlak geen topsport meer zou worden be-
dreven. MEPAL/0RION vervult in deze regio een voortrekkersrol. Andere vere-
nigingen spiegelen zich graag aan ons.

Dil is één facet van Lopvolleyba1. l4aar e? zLJrr er meer. Denk ook eens aan de
belekenis van topsport voor de passieve recreatie. Hoeveel- mensen bevolken
wekelijks nieL de tribunes van de Vijverberg en Rozengaarde? En hoe vaak komt
Doetinchem niet 1ande1i;k in de publiciteit dankzij de verrichtingen van De
Graaflschap, I4EPAL/ORION en Hatrans/De Gazel-Ien? Dat dit wordt gewaardeerd
hebben wij meer dan eens mogen ervaren. Ik hoef maar te herinneren aan de ke-
ren, dat ons de Zllveren Walmolen werd toegekend.

Z:-jn wij dus bijzonder blij, dat we ons de komende jaren gesleund weten door
MEPAL, de hele verenlging is er terdege van doordrongen dat deze steun ook
verplichtingen met zich meebrengt. Dit geldt in het bijzonder vocr onze spe-
lers en speelsters. Zij zullen het straks in het vel-d rnoeten waarmaken.

Wij als bestuursleden zijn allemaal amateurs, in de bebekenis van mensen die
het al-l-emaal al-s liefhebberij in de vrije tijd doen. Toch zul-l-en wij voor een
professionele aanpak moeten zorgen. Wij zrjn deze weg enkele jaren geleden
voot"zichtlg ingeslagen en hebben die sindsdien consequent bewandeld. De eer-
ste resultaten zijn inmiddels zichtbaar geworden. Ik stel met genoegen en ook
een zekere trots vast, dat wij kunnen beschi-kken over een begeleidingscommis-
sie dle ztch bezig houdt met de sociale opvang van nieuwe spelers en speel-
sters. Er is nu ook een PR-commissie actief, die ervoor moet zorgen, dat
MEPAL/ORION voort-durend aan de weg timmert. Dit zal MEPAL ook als muziek in
de oren kl-inken. En we staan ook aan de vooravond van heL compuLertijdperk.
Een verenigÍng als de onze zau ztchzelf tekort doen als ook zij niel zou pro-
fiteren van dit hulpmiddel.

Besumerend durf j-k te zeggen, dat wij niet a11een reuzeblij zijn met MEPAL,
maar dat MEPAL heL ook met ons getroffen heeft. Dabzelfde geldt nat,uurlijk
ook voor Rucanor, waarmee wij in zee gaan voor wat de outlit betreft.

Ik hoop, nee, ik reken op een goede samenwerking rneL onze nieuwe sponsor.
Aan all-e voorwaarden is vol-daan om de verbintenis tussen I4EPAL en ORION
toL een succes te maken.

Kopy
voor 20 oktober

Y
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Een nieuwe sponsort een andete vetenigingsnaam, andere gezichten blj Orion.
Redenen te over om eens nadet kennjs te maken met MEPAL, onze nieuwe spon'
sor. Een van de nieuwe gezichten, die t) ongetwljfeld de komende weken bli de
wedstrlden van de eerste teams zuTx tegen komen behaort aan Fïed van Efisden,
verkoopTeider van MEPAL en, dat weten we nu al: voffegbalenthousiasteling.
fn de kefder van HoteT de Graafschap, tfidens de presentatie van de nieuwe
sponsor, sprak Peter Geitenbeek met Fred van Efisden.

Wij geloven er helem aal in !

Er is in elk geval een heel duideli$<e overeenkomst tussen het Lochemse be-
drijf Mepal BV en de Doet,inchemse eredivisievolleybalverenigÍng Orion: Mepal
brengt lang houdbare huishoudeli]<e artikelen op de markt en Orion wil het
eredivisieschap lang behouden. De overeenkomst heeft beide bij elkaar gebracht
en daarvan werd vrijdag 6 september openli3k getuigd tijdens de presentatie van
de sponsorJ-ng van 0rion door Mepal in hotel De Graafschap.

En omdat doel te bereiken pompt Mepal geld in Orion, waardoor langs sportieve
weg reclame voor het Lochemse bedrijf kan worden gemaakt. rrWe geloven er hele-
maal in ,tt zegL verkoopleider Fred van Eijsden van Mepal. rrWe gaan natuurli;k
niet zomaar met een vereniging in zeel daarvoor hebben we echt wel het een en
ander aan research gedaan.rr

Behalve die research sprak toch ook wel de sporti-eve achtergrond van het lei-
dend trio bij Mepal een rol.Directeur Dick Boswinkel speelt Ín het tweede team
van BVC in Barcheït ztn partijtje volleybal; de technische man, Bert Geukes, is
recreant bij Dynamo en Fred van Eijsden speelt in het vijfde team van het Zutphen-
se Hansa en voegt er, heel bescheiden, aan toe:frlk ben ook nog B-trainer.fr
Die sport,ieve achtergrond speelt natuurli$< een rol, maar de voornaamste over-
weging van Mepal om met Orion ín zee te gaan is wel een zakeli;ke. Het snel
groei-ende bedrijf, dat kunsbstoffen huishoudeli;ke artikelen ontwikkelb, produ-
ceert, importeert en verkoopt, en si-nds kort expc/ceert, vindt de volleybal-
sport bij uitstek geschikt om reclame te maken via sponsoring. rrVolleyballers
vonnen onze doelgroep: het is geen elitaire sport, maar ook weer geen sport
waar Jan en alleman zoïraar aan meedoet. Bovendien is Orion een degeli.lce vere-
niging, die ook nog eens in onze regio speelt - en dat speelt bij ons ook ste-
vig mee - en die goed in de publiciteit ligt,traldus Fred van Eijsden.

Mepal is enkele jaren geleden ook met de eredivisievoetbalvereniging Go Ahead
Eagles ui-t Deventer in de slag geweest. Heb Lochemse bedrijf liet heb afweten,
omdat i-n de voetbal-wereld nou niet direct kopers van Mepal-produkt,en te vin-
den zijn. Van Eijsden zegL daL zonder eni-ge bijbedoelingen: ÍrDat is gewoon een
realiteit, in de volleybalwereld zíLLen precies onze afnemers en dat is ook de
reden dat we Orion als onze partner hebben genomen en bijvoorbeeld niet De
Graafschap. rf

Mepal vindt de verbintenis - voor drie jaar - een lucratieve aanfelegenheid en
daar staat dus geld tegenover dat Orion we1 weer een goede bestemming kan ge-
ven. Gevraagd naar een eventueel teevee-effect zegt Fred van Eijsden:r'Dat moet
je echt niet overschatten. ïedereen praatte over Ubbink/Orion zonder dat Orion
voortdurend op de teevee was. Daar mikken wij ook opr op die naamsbekendheid en
zeker nu in de mediawereld een zekere schuwheid aan het verdwijnen is om met de
verenigingsnaaïn ook de sponsornaam te mel-den. Nee, de teevee is voor ons niet
alleen zaligmakend, we zien het helemaal zLLLen met Orion.rr
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Die sponsoring wÍl niet zeggen dat hel bedrijf van de lang meegaande huishou-
deliSke artikel-en zich ook met de interne zaken bij Orion gaat bemoeien. A1-
thans, Fred van Eijsden zegL: rrWe hebben geen bestuursfunktie bij Orion ge-
cf aimd, maar we zijn wel- nadrukkelijk aanwezLg. AIs er h/anprestaties worden ge-
leverd gri.jpen wij heus wel in, maar we blijven erbij dat het Orion-bestuur het
zelf allemaal- moet doen, daarvoor is hel aangenomen en we hopen alleen maar
daL onze inbreng in de komende drie jaar mede mag leiden tot aanspreekbare
resultaLen van Mepal,/Orlon. rt

Peter Geitenbeek.

Adressen bestuur
Samenstelling bestuur MEPAL/ORI0N.

voorzitter : R. Booy, Antillenstraat 34, 7009 CW Doetinchem
08340 - 26938.

secrebaris : L. smink, verzetsLaan 20, 7OO2 CW Doetinchem
08340 - 46679

penningmeester : J. Bloem, Groen van Prinstererlaan 14 7003 DA Doetinchem
08340 - 24618 ,

Leden : H. van Haarlem, Zuivelweg B$, 7003 CD Doetinchem
08340 - 25801

R. Hofland, Einthovenlaan 17r 7002 HE Doetinchem
08340 - 33209

H. Linzel, Monte Casinostraab 6, 7002 ES Doetinchem
08340 - 33140

Th. Vriezen, Thomas à Kempisstraat 37, 7009 KS Doetinchem
08340 - 24700

A. Notten, Burg' KehrerstraaL 25, 7002 LA Doetinchem
08340 - 26061.

Pasfoto op je kaart

Evenals hel vorige seizoen moeten alle leden een pasfoto op hun lidmaat-
schapskaart hebben, dil om controle bij de thuiswedstrijden van dames en he-
ren 1 te vergemakkelijken. Alle donderdagavonden in oktober zal de penning-
meester in de sporthal aanwezíg zijn om de kaarten uit te del-en. Dit kan
Lussen 20.30 uur en 21.30 uur. De kaarten kunnen ook worden afgehaald op
de zaterdagen bij de wedslrijden.

HeL bestuur.
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Presentatie Mepal
0p vrijCagmiddag 6 september vond de officiele presentatie plaats van de
sponsor van Orion: MEPAL
ïn de gezellige kel-der van Hotel de Graafschap waren door Mepal uitgeno-
digd: de Orionbestuursleden, P.R.-commissie, de begeleidingscommissie,
spelers en speelsters van de eerste teams, trainers en begeleiders, pers-
mensen, gemeentekontakten, NeVoBo-genodigden, bevriende vereniglngen, Me-
pa1-dea1ers, enz. enz..

Staand v.l.n.r.: Fred van Eijsden, Christa Muller, Dik Boswinkel, Roel Booy, Aukje Vollema
Zittend v.l.n.r.: Monique Booy, Jacqueline Schimmel en Nienke Vollema.

Bj.j de binnenkomst kregen de gasten een fraaie sticker (Mepal-Orion een
smashing team) en een lot. Na het kopje koffie met gebak nam de verse voor-
ztLLer van de P.R.-commi-ssie, Ton Notten, het woord.
Na zijn welkom volgde een speech van Orion-voorziLLer RoeI Booy (voor de
tekst: zie verder in dit nummer). Namens Mepal sprak Fred van Eijsden die
komplimenten uitdeelde aan Rene iríiggers, Gerard Wesselink, Jacqueline Schim-
mel, de firma Rucanor, de mensen van Joint Venture (rekl-ame) voor medewer-
king op verschillende terueinen. Ook ontdekte hij een paralleI tussen zake-
1i.3ke transaktÍes en de teamsport: hoe fraai het concept ook is en hoe ge-
weldig de inzet van de meerderheid, de ketting bliJkt telkens opnieuw zo
sterk aIs de zwakste schakel.

Hierna werden onder begeleiding van de muziek van Jan Dokter en de zijnen de
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nieuwe shirtjes en brainingspakken geshowed. Bij de aanwezigen bleek de keu-
ze bljzonder in de smaak te vallen, alleen het tenue is aI de moeite waard
van een bezoek aan de thuiswedstrijden.

De heren Boswinkel, directeur van Mepal, en Booy tekenden vervolgens het
sponsorcontract. Ulteraard werd hierop een glas champagne gedronken, uit
glazen met een fraai embleem van Mepal-Orion. Henk Penberman, onze oud-
secretaris won met zijn lot een serÍe Mepal-artikelen. (de dropjes van Riet
komen er zeker in bij de kassa).

Hierna deden de dÍverse persmensen hun arbeid en na een informeel samen-
zijn werd de presentatie afgesloten.

Kontributie
Alle l-eden worden vriendel-ijk doch drlngend verzocht om hun contributie uit
eigen beweging te betalen í66r de hieronder vermelde dala. Is dit niet ge-
beurd, dan ontvang je een acceptgorikaart thuis, maar ciit brengt extra werk
en onkoslen met zich mee.
In de week van 22 september kriiqen al-le leden een nieuw aanmeldingsformu-
lier. Dil om a1le adressen in de kaartenbak le conLroleren. Het b1i;kt dat
veel gegevens niet meer juisL zi1n. Bovendien ontvangt iedereen opnieuw een
formulier, waarmee je aan Mepal-Orion een machtiging kunt geven om je con-
t,ributie automatisch te laten incasseren. Vorig seizoen waren er al zorn
honderd leden die deze machtlging tekenden. Dit formulier kun je, evenals
hel nieuwe aanmeldingsformulier, inleveren bij je trainer. De machtiging kun
je bij de penningmeester afgeven.

:::::::::::::::3e::=r::: = 1:: =131::9:: I ?3: 
= 

I ???

A. Senioren, geboren voor 1 januari 1967: f 192,--

B. Rekreanten: f 13C,-

C. Jeudleden geboren in de periode van 1 januarl 1967 L/m 31 december 1970:
J I tv ,

D. Jeugdleden geboren op of na '1 januari 1971: f '108,--

De betal-1ng van de cr:ntribuli-e dienl a1s volgt te geschieden:
Indien nien Ín 4 lermiSnen wenst te betalen: voor 1 maarL, i mei, 1 seplember
en 1 november.
Bij betaling per half jaar: voor 1 maart en 1 september.
fndien per jaar: voor 1 maart.

U kunt betalen : Ofwel per GIRO op nr 39 57 446 L.n.v. MEPAL-ORION.
of per bank op rek.nr.93 60 37 318 l.n.v. MEPAL-ORION.

Inlichtingen worden U zonodig gaarne verstrekt door R.A.Hof1andrEinthovenlaan
17,Doelinchem,le10E340-332091 of door de penningmeesler J.Bl-oem,Groen van
Prinsterenlaan'l4,DoeLinchem, t,e108340-24618.
ATTE}íTIE:
De contributiebedragen worden jaarli3ks door de Algemene Leden vergadering, die
in íebruari gehouden wordl, vaslgest,eld.
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Al_ een paar jaar kljkt de NederLandse voTlegbalclan uit naar de Eutopese
Kampioenschappen. VeeL werd er over qeschreven en gesproken, maar nu

staan we er dan vLak voor. Vanaf vol-gende week ward.t er in d:verse sport-
haf l-en gestreden om de hoo,Este Eulopese eer. Zowef bi de dames als by de

heren heeft t'tepa7-Orion een afvaardiginq bij de sefectie van respectieve-
Jijk peter Murphg en Geert Trompetter. l.te volgen onze f avotieten t)jdens
hun poglngen om zn eerste instantie door de poule te komen, want dat is
de grootste moeiljjkÍteici. De concurrentie is sterk en de tcteschouwers krlgen
dus bi voorbaat te ttaken ntet uiterst interes^sante rlue-ls.

Zware poule-indeling EK'85
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Bij de herenselectie bevinden zich
Pim Raterink en Fred l,n/ellink.
Wat was jullie eerste reacLie op
de loting? (poule 3 : Sulgarije ,

Ho1land, Frankri.3k en Joegoslavië )

Pim:'rHet is een zware pouIe, te-
gen deze landen is het moeih]<
spelen. Ik denk dat de ploegen
redelijk geli;kwaardig zijn. Bulga-
rlp en Joegoslavië kennen we niet
zo goed en van Frankri!< weten we
daL ze sterk zrj:. Ik geef alle
vier leams ongeveer evenveel kans,
de onderl-inge uitslagen zijn erg
bel-angrijk.'?

Fred: 'rEerst baalde ik behoorli3k ,

het, is de sLerkste pou1e. Je kri.jgt,
niets kado, een finaleplaats moeL
je verdienen. Als je er door komt
heb je het zeker verdient. Eén ge-
wonnen weclstri3d kàn voldoende zii.
Bulgarije is denk rk iets sterker
dan de rest, je moet gewoon goed
spelen. Ik geloof dal we niet naar
Groningen hoeven ( =ver1i-ezerspoule )

Hoe ki.;k je tegen de voorbereiding
aan?
Pim:"De afgelopen 2 à 3 jaar hebben
we veel wedstri3den gespeeld en kre-
gen we meer vastheid i-n ons spel-
Nu zijn we intensiefl bezig om de
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kern van het team p-oed 1n65espee1d
te faten raken, je werki echt naar
de EK loe. Een nadeel van deze lan-
ge voorbereidrng i^ras dat je niet
altijd een constant,e groep had, hoe-
wel de kern niet veranderde. De

voorbereiding is z"vtaar, maar haC

ook feuke kanlen. De trip naa.r China
was speltechnísch gezien nodi-g ( ie
speelt tegen een heel ander tYPe
spel ) , maar heL is toch feuk dat je
dit meernaakl.
Fred: "De voorbereiding vergL enorm
vee1, je bent minimaal thuis en in
al die jaren heb ik heel wal vakan-
ties moeten missen. Veel mensen den-
ken dat een stage een soort vakantie
is, maar zo i-s het niet. Het is hard
werken, veel lrainen en veel- spelen.

Daar sbaan ze niet altiid bij stiI.
Kom je terug uit ItaIÍë, vragen
ze of je een leuke vakantie hebt
gehad.rr

Sta je straks in de basis van het
Nederlandse team?
Pim:"Ik denk wel dat ik in de basis
sba. Aviial Selinger is de nadere
spelverdeler. Hij sPeelt Pas twee
maanden bij de selectie en is erg
goed ingespeeld op de sPelers van
Martinus. Het Nederlands team
speelt een andere stijl , vraa? ik ge-
loof dat, we elkaar goed kunnen aan-
vullen. AIs je moet Ínvallen oP de-
ze positie kun je voor nieuwe impul-
sen zorgen. Voorlopig ga ik er van
uit dat Geert de beginplaats voor mij
reserveert. rr

Fred:ltlk speel niet in de basis. Voor
de positie op het midden zijn Ad van
der Velden en Teun Buys de basismen-
sen en ben ik de eerste wissel.
Al-s het minder gaat met het team heb
ik een goede kans om te spelen. Ik
eis ook geen basÍsplaats voor me oP
als ik er in moeL zal ik laten zien
dat ik het beter kan.rt

Zlgt deze Europese Kampioenschappen
een toppunt of eindpunt in je car-
rière?
Pim:rrVoor mij is het het eindpunt van
mijn internationale carrière, dan heb
ik er zotn 10 jaar Nederlands team op
zíLten en is het lang genoeg geweest.
De nadelen gaan dan zwaarder tellen.rr
Fred: 'iMip top heb ik al gehad, die
Iag in Finland bij de Springcup rB3,
daar speelde ik erg goed. Deze EK wil
ik nog meemaken en dan stop ik er in-
ternationaal mee voor wat betreft het
nationaal team. Na de EK ga ik weer
van mijn vakanties genieten en houd ik
meer ti.jl over voor de kleine.tr

Laatste vraag aan beide spelers ,die
samen alle nationale teams doorliepen
(jeugdteam, militair team en A-team):
rrWat is jullie voorspelling voor de
bovenste 3 plaabsen bij de EK?
Pim:rfRusland wordt eerste, dan Polen
en ik zie ltalië als derde eindigen.rr
Fred:ttRusland één (en na Lang aarze-
len.. ) Itaiië in de finale en ik op
de derde plaats Tsjecho-Slowakije. I'
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Voor veeL vrouwen js de naam !4EPAL a7 aardig vertrouwd, getuige veel reac-
ties na het bekendmaken van de naam van onze nieuv,/e sponsor. Ín vele keukens
b7frken MEPAL-artikel-en aanvtezig. De meeste mannen maakten voor het eerst
kennis met de naam. Hieronder voTgt wat meer informatie over het bedrljf dat
ons de komende tljd zai steunen.

Een nadere kennismaking
l.Iepa} is in 1!4! opgericht door de Deen Egon Iiíolff als handelsmaalschappij
voor serviesgoed uit Denemarken. De belangrijkste klanten u/aren loen instel-
lingen al-s ziekenhuizen, kloosters en dergeli3ke. Toen het kamperen populair-
der werd ontdekte het publiek de voordelen van heL vrljwel onbreekbare l"1epaI-
servies, dat bovendien ook hygiënischer was dan het geëmailleerde campingser-
vies, Aanvankelijk was het Mepal-spul te verkrijgen in sportzaken, maar a1 spoe-
dlg 1ag een breed assortiment in de betere huishoudzaken.
Toen de Deense fabrikant de groeiende vraag niet meer aankon, slartte men in
Den Haag een Nederlandse produktie.
Ín 1962 verhui-sde Mepal Naar de Achterhoek om alle activiteiten op óón plek
te kunnen concentreren. Voor het meegekomen personeel werd een kavel wonin-
gen ter beschikking gesteld door de gemeente Lochem.
Sindsdien is de bedrijfsoppervlakte verdrievoudigd en ztL MepaI aan de gren-
zen van zijn capaciteit. Nieuwbouwplannen zÍjn dan ook serieus aan de orde,
Sinds 1976 naakt Mepat deel uit van hel Deense Rosfi-, dal sinds 1949 steeds
leverancier van Mepal was. Ook nu nog lopen de ont'"'ixkelingen van beide fir-
mars paral-l-el- en vullen de assorLirnenten el-kaar goed aan. Ondat in Duitsland
de naam Mepal niet gebruikt wordt, stond onlangs voor cnze eerste leams de

naam Rosti-Orion in het programmaboekje bij het toernooi in Nordhorn.

In de jaren zestig startte Mepal een seri-e advertenties, gericht op de (bij-
na) onbreekbaarheid van haar artikelen, via damesbladen als Libelle, Margriel
enz.. Ook in de zeventiger jaren richtte men zich nog sleeds op derrgesetlelde
huÍsvrouw". Vandaar dat de naamsbekendheid onder de huisvrouu/en boven de veer-
tig jaar het grootst is.
Mepal wil deze naamsbekendheid (68%) vergroten en mikt nu duldelijk ook oP de
jongeren, vandaar sport - sportzaken - jonge mensen .Orion.

Wel-ke produkten brengt Mepal op de markt?

Eigen produkten: -melamine serviesgoed
drinkservies
voorraaddozen
keukenhulpjes enz.

Importprodukten : -badkameraccessoires
weegschalen
diepvriesdozen enz. .

B.

Dank aan alle adverteerders
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Familie Karels

Binnen el-ke vereniging heb je wel- famil-res d:e , zonder veel- aan de weg te
timmerent zeer veel doen voor de cfub. Eén van hen is de faniLie Karefs.
Over hen gaat dit verhaaf.

Cor KareLs (geboren 27 april 1941) bracht zijn jeurld door in Ve7p. Daar
voetbafde hi bi V.V.O. en bracht het tot het sefektietean. Hlj is gestopt
omdat hfi het speT te ruw ging vinden en te veef de neiqing kreeg een te-
genstander terug te pakken a7s die met hem een geintje had uitgehaaTd.
Hlj houdt daarom ook heLemaaL niet neer van sporten met veef Tichamelfik
kontakt, zoaTs handbal- en basketbaf.

Ger KareLs is ook geboren in Ve7p. Na hun huweTljk zgn zy verhuisd naar
Dieren en vervol-gens naar Doetinchem, waar z! nu aL weer zo'n l-5 jaar wo-
nen. Ger deed vÍoeqer vooraf veef aan wandeTsport. Ze heeft zeffs 5x de
vierdaagse van Apeldoorn qelopen. Voor haar een veeT finere vierdaagse dan
Nljnegen, vanweqe het veLe natuurschoon en het veef geringere aantaL mensen
dat meeToopt.

h'Íaardoor zijn ju77ie gaan voTTegbaTLen? Dat komt doordat we al jaren ap een
camping in llanroog staan(voJgens Cor de mooiste van NederTand). De caravans
staan daar in vakken met ieder een eigen voTTegbaTvel-d. Tussen de verschif-
Lende groepen werden wedstrljden en hel-e toernooien georganzseerd. Na een
tfrdje wil-den we ook thuis aan vol-l-eqba7 gaan doen en hebben toen eerst een
tijd rekreatief gespeeld bij Orion. Op een gegeven moment wiL je dan kompeti-
tie gaan speTen en zo ontstond een team met o.a. Aiko Hensums, Pau'7 Vermo-
7en, Frans van Zanten en Jan Bloen. Die groep zs:ntussen a11ang weer uit-
een gevaTl-en en r.^s een nieuwe groep gevormd.

De kinderen gingen ook vaak met ons mee, zfin toen ook gaan vo17egba77en,
zodat tensl-otte de hel-e familie (5 man) bij Orion zat. Op dit moment is er
nog één van over, Ger. Min oudste dochter is verhuisd naar Oss en spee-Zt
daar bij OVOCO in de 2e kl-asse distrikt. De jangste dochter.noest stoppen
vanwege ölessures aan knie en enkeLs. Ze zou doLgraag weer wi7len spelen,
maar het mag niet meer.
Pieter tensl-otte moet stoppen vanwege het jn d:enst noeten. Hy heeft gepro-
beerd in de buurt gepTaatst te worden, naaÍ dat is niet geTukt. H! heeft
veel- voor het voLLeqbal over. Probeert zoveef nogeTfik trainingen,?ee te fo-
pen. Daarnaast fJuit hij en helpt by de scherdsrechterscoördinatie.

Op weTke manier zfin ju17ie aktief in de vereniging?
Ger in de eerste pJaats a7s speelster. Daarnaast is zij eel?s f.n de 14 dagen
tel.ster bi,j Heren 7 tenzjj ze zeLf moet spelen. Ook heTpt ze bfi de scherds-
rechterscoördinatie. Dat kun je namelik aLLeen maar doen al-s de famifie er
ook achter staat zodat het overgenomen kan worden al-s je eens weg moet.
Cor is coach geweest blj de jeugd zoweL jongens a7s meisjes.Coach bij damesS,
het team van Ger, en op verzoek van het team zaL hfi dat het komende jaar
ook weer doen. Verder is hij scheidsrechter, vaste vTagger blj dames 7, spe-
7er blj heren f0 (nnar daar stopt hlj nu mee) en tensLotte sinds één jaar
sche:dsre c.hter scoördinator .

12



Waatom stop je net voflegbal?
Ondat het op een gegeven moment te veel- wordt wat je aLLenaal- doet. Dan

sta je voor de keus definitief stoppen of rekreatief gaan voLLegba77en.
Ik kies dan voor definiXief stoppen, omdat je qua niveau rekreatief toch
te veel- terug gaat. Je hebt Teuk gespeeLd in de 4e kTas en dit jaar zon-
der veef moeite die 4e klas pTaats weten vast te houden I maar ik vind
het nu we7 genoeg.

Kost die coórdinatie je veeT tgd?
Op zichzeTf niet zoveel-. Per maand ben ik aan de coördinatie 2 avonden
kwljt. Door de scheidsrechters die de wedsttijd terug qeven, en vaak op
het Laatste moment, heb je er toch noq veef werk aan. Soms moet je ver'
schrikkelfik veeT bel-l-en voor het vervangen van een scheidsrechter. Er
zljn er die een half uur voor de wedstrljd afbefTen, dan ben je blfi dat je
menser hebt op wie je bijna altyd een beroep kunt doen. l[.aar daar moet je
ook qeen misbruik van maken.
Van het distrikt krljg je pas op het l-aatste moment de wedstrljden van de
hogere code scheidsrechters, die kun je aan het begirt van de maand nog
niet inpassen. Iedere week ben je dan bezig met eigen mensen die afzeg-
gen en de scheidsrechters die van het distrikt terugkomen. Voor de Lste
kl-as moet je zorgen voor een tweede scheidsrechter. Vanaf de 2e kl-as
noet je voor de scheidsrechter zorgen. Bjj Orion heb je veeT codes f en 2.
Er b7ljven er dus weinig over die je direkt in het distrikt kunt gebrui-
ken. Bovendien zjjn er veeL code l- scheidsrechters die moeilijk of niet
ingezet kunnen worden (coaching, werk, etc.) Die mensen kunnen beter aLs
scheidsrechter geschrapt worden.
TensLotte doe ik ook nog de scheidsrechtersbeoordel-ingerl. Ter controLe
om te zien hoe ze fLuiten en om probJenen tussen scneidsrechters en be-
paalde teams te voorkomen. Je moet niet te vaak dezel-fde kombinatie heh;
ben. De beoordel-ingen doe ik nu een hal-f jaar vraarbi ik al-l-es schrifte-
lik bij houd.
Een nadeeL van zin taak vindt Cor is dat je zo weinig direkt blj de vere-
niqing betrokken bent. Je hoort niets van een vergadering of zo. In feite
word je overaf buiten gehouden. Dat vind ik naar! De D.S.A. heeft ook re-
geJmatig vergaderingen en daarvan hoor je ook vteinig wat er gebeurd zs.
Je krljgt ook geen notulen. Je moet toch een band hebben met de vereniging.
Vaak weet je niet waar men het over heeft, terwfi7 je graag op de hoagte
wiTt zljn. Je hebt hier een hoop werk aan, maaÍ ik nis het overTeg.

Heb je tensl-otte naast het volLegbaT nog andere rnteresses?
fn de eerste pTaats ben ik een enarme hobbgist. ïk maak van alLes. Ik heb
zel-f een stacaravan gebouwd van L0xj.70 m. (staat nu dus te pronk in ?/an-
rooq ). Daar zitten we de hefe zomer, dus kamperen is ook een hobbg. Ver-
der heb ik een aquatium en dae ik erg veeJ in ons huis (waarin hij o.a. eel?
open haard heeft gebouwd, parket geTegd en een keuken heeft ingebouwd).
Kortom Cor en Ger zitten niet stiL en je zou wil-l-en dat er meeÍ mensen aLs
zg waren in de vereniging, dan was het vuLLen van vacatures geen probTeem.
Als ik nu al-l-een aJ kijk naar het aantaL teams dat nog een coach zoekt

Ab Been

Kopy voor 20 oktober
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Begeleidings

kommissie

Met ingang van dit seizoen beschikt de volleybalverenigÍng Mepal-Orion over
een begeleidingscommissie. Deze heeft tot taak de maatschappelil<e begelei-
ding van individuele spelers en speelsters.
De begeleidingscommissie werkt in nauw overleg met de managers. Zlj ziy-t heL
die deze commissie te hulp noepen bij het oplossen van knelpunten. Het be-
stuur kan zich a1l-een via deze managers tot de begeleidingscommissie wenden.
fn deze commissie hebben zitting: W.J.C. Maas, Mevr. D. IJzerdraat, M.E.T.

Beyer , P. v. d. To1 , B. Oosterl-oo.

Echt, het blok zat dicht!
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Adressen

bezorgers

lfrjk 1 Nicol-e Behr van Karnebeek laan 6

WUk 2

WUk 3

WUk 4

Wrjk 6

Wuk Z

!íUk 9

29september-1 oktober : Voorrondes
2 oktober : Rustdag
3-6 oktober : Eindrondes

Paul- en Jeanine Schotanus VondelstraaL 230
Bouke Bresser Swammerdamlaan 25

Luc en Eric Wortelboer Schimmelpennincklaan

Monique Stoverink Kastanjelaan 44

Marco Boone Salernate 44
Anita Verburgt Onstein '13

Ab Been Burg. de BruYnstr. 66

fam Mensert Arubastraat 3

fam Gerritsen Grevengoedlaan 32
fam te Lindert Coopstraat 33
Claudia Derksen Loolaan 1'l

P. R . -kommissie
Naast deze bezit Mepal-Orion nog een commissie, die al iets langer draait,
maar misschien nog niet bij iedereen bekend is. Dat is de P.R.-commissÍe.
Deze commissie heeft a1s taak om heL produkt Mepal-Orion in Ce huidige
marktsituatie zowel naar binnen als naar buiten te promoLen. Deze commissie
zal- coördinerend werken tussen de vereniging en de sponsor, waarbij de weder-
zi.]1se belangen optimaal worden beharligd.
Onder verantwoordelijkhei-d van de P.R.-commissie vallen de uitgave van de

Orion-Expres, de MÍni-Expres, de contacLen met de media, de ringreclame (bij
de thuiswedstri3den van dames en heren 1 ) , de advertentie-acquisitie en de

contacten met andere volleybalverenigingen. De P.R.-commissie bestaat uit de

volgende personen: T. Notten (voorzitter en tevens afgevaardigde in het be-
stuur )

B. Bloem, lnl . Bongers, H. Dam, R. l^liggers en J. van Zwam.
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In de laatste week van mijn vakantie besl-oot ik een dag te besLeden aan het
bezoeken van onze adverteerders. Hun s5nnpaLhíeke gebaar om de rrerenlging
te steunen mag niet onbeantwoord blijven redeneerde ik.
HeL zou een lange vermoeiende dag worden, dus stond ik bijtijds op om direct
na de openingstijd aan de slag te gaan. Zou ik aan één dag we1 genoeg hebben?
Hoe zou rlijn strijdplan er uiL zten?

Een rondje

Doetinchem

Een dag tevoren had ik reeds mi3r voorbereidingen getrofl;-en: enkele l'lepa1
lunchboxjes gevuld met overheerlijke sesambrood jes van bakker l-lakvoorl. Bij
cafó Meinicke had ik enkele Mepal-school-bekers Ia+-en vullen met drank.
Om rustig aan Le beginnen liet ik me ver\roeren in een riante taxi van Fok-
ko Meyer, die mij nel na openingstijd afleverde bij reisbureau Maiador. Daar
stel-de ik Ín overleg mijn reisschema samen iets dat erg belangrr.$ zou op de
tocht door Doetinchem. l4et een paar roulekaartjes en een campinggids ver-
liet ik tevreden het bureau. In miy-r binnenzak voel-de ik na cf mrjn reisver-
zekeri-ng, afgesloten blj I'het Baken" ernog zaL. Jawe1, een veiLig gevoel.
In de garage bij Nefkens sLond nrijn zuinige Peugeot 205 GLD al klaar en be-
sl-oot ik Coen Poulus te vereren met een bezoek. Ik zoch+. sinds enige tijd
een passend aanrechlblok bij mrn l'lepah.iiLrusting. Snel gevonden bij Coen,
wat een keus.....Toen i-k een blik wierp op mijn horloge (Aaldering leuke mo-
dell-en t zeg) moest ik r^iel even haaslen om op ti.jd te verschijnen b,j van Deun,
waar i-k verf had best,eld voor mijn nieuwste schilderlj ("Rozengaarde na een
ovenlinningr') Helaas, haastige spoed is zelden ;oed. de een ol an-
dere onverlaat ramde mrjn auto. \,rlal- nu te doen? Speciali-st Siebelink was
vlakbij en voordal ik het in de gaten had was ie aulo al ',',eer in orde. Ihin
koffie had niet eens de tijd gehad on ai te koelen. J= za, niets neer van de
wond.
Dwars door de stad heengereden naar de Tuinlinxel van van Leeuwen, Je zag
door de bomen het bos niet meer, zoveel planten stonden er. ZoaLs vaker,
nam ik een bl-oemetje mee en dacht na waar ik die zou nee?zetten in miln huis,
gebouwd door Joop Hessrs bouwbedrijf. Wat een kasteel had die er neergezet.
Zou ik de bfoemen op het kastje zeLLen, dat had ik bij van dei" iioude gekocht
of zouden ze beter uitkomen op het antieke kastje van Voorhuls? Thuis zou
j-k het wel- zien. Trouwens, nu we het loch over mijn huis hebben, dat is wel
even een stukje Doetinchems vakwerk: de centrafe verwarming, geleverd door
Ace1. Het loodgieterswerk van Winkelman, de werkeli3k schitterende venster-
banken van SchooL. Baldenhofer verzorgde de vitrage en de gordijnen. Ook bulten
ziet het er fraai uiL, mede door de inbreng van luincentrum Peer. llenk Haan
legde er een oprit neer als een tapijl, víat een staaltje vakmanschap, die klin-
kers die mijn lnit,ialen vormen. Hij zorgde lrouwens ook voor een fietspad ach-
Lerom. Mijn gasten verwen ik meeslal met muziek uit de inslallafie van Bloe-
mendal. Je waanl jezelf in een concertzaal, Zo dromend over nrijn stulpje be-
landde Ík bij de Spar van Boomkamp. Snel even afgerekend, gelukkig hadden ze
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all-es urat ik nodÍg had, en niet duur. Nadat ik mijn boodschappen ingeladen had,
reed ik naar Bulten, de fietsenmaker. Die had er een leuk karretje staan met

10 versnellingen. 0p de fiets passeerde ik een hele rij autors dle voor een

stoplicht stond te wachten. In doetinchem ben je niets zonder fiets.

Bij Greven kocht ik een paar stevige stappers, het was wel even een moeilifie
keuze ui-t zoveel verschillende schoenen. Op advies nam ik er een doosje
schoensmeer bij (in dezelfde kleur). Op naar ter Elte^n, waar ik voor.mijn trai-
nineÀÉàk een set3e bijpassende knopen moest halen. 0f zou het een rits wor-
den. Laat ik maar eens ki3ken wat ze hebben. Het werden tenslotte toch kno-
pen. Langzamerhand kreeg ik een revze honger en trek in een pizza. Aijajai,
bij pibia of bij Roma? Ik bestelde bij Pibia een uiensoepje vooraf, nam bij
Roma een spagetti bolognese, ging terug voor een quatro stagione en na een

kort sprintje een dama bianco. Ik eindigde met cappuci-no, het tweede kopje
bij de buren een eindje verderoP.

Na deze ftaliaanse slijtageslag had ik behoefte aan rust en verscheen ik bii
Rulof slaapcomfort. Bij het proberen van het derde bed lag ik reeds te sla-
pen, heerli$<, niet te hard, niet Le zachL. Ik schrok wakker, liet het bed

bij me thuis bezorgen en ging op zoek naar mrn fiets. Jammer dan' gejat.
Eén telefoontje naar Setax en ze kwamen me met het busje ophalen. Ik vond
dat een beetje overdreven en zeL dat een personenauto al goed genoeg was.
Het berustte op een misverstand, ze dachten dat ze eefi heel team moesten
vervoeren. Deden ze altijd nameli]<. Enfln, meneer Setax reed me bekwaam naar
mrn eigen auto, waar ik eerst een paar nieuwe banden om l-iet leggen bij Ron-
den. Dat mocht ook wel , na zotn 70.000 I{n. Terwijl ik wachtte, hadden de

monteurs bij Ronden niet stilgezeten en a1 vlot kon ik opnieuw op pad.

Toch maar even tanken bij de zelf-tank van Eschauzier. Zo, daar kan ik weer
mee vooruit de komende ti]1. Op r^reg naar de volgende adverteerder kwam ik
plotseling mijn fiets tegen, er zaL een vreemde op. Razendsnel ging ik naar
Niesrwenhuis, kocht voor een schappeli]< priisje een aardige lamp en scheurde
naar de plek waar ik de fietser verwachtte : ik liet hem tegen de lamp lo-
pen. Met mtn fiets (Peugeot) achter in mtn auto (Peugeot) weer verder.
Even bi;komen bij líildenbeest aan de bar. Ik moest hier toch zijn, want voor
het kampioenschap moest aen zaal worden besteld. Hoeveel mensen ik ver-
wachtte? Neem de grootste zaal maar. Bij miln vertrek bij Wildenbeest merkte
ik dat deze adverteerderstocht de nodige krachten had gekost. Ik gaf dan
ook de pijp aan Maarten. Mrn laatste Mepal schoolbeker met dit keer gewoon
fris water werd in mijn,keel geleegd en ik dook mijn bed in.

Morgen gaan we verder

wordt vervolgd.

Dank aan alle adverteerders
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Foto's: Henk Westerveld (Aalten)

ËJ1

r, L'
I

I

18

Kopy voor 20 oktober



lfiEPAL DRINGTDOOR
IN DE EREDIVI$E

Mepol is bekend ols Íobrikont en importeur von kunststof
gebruiksortikelen voor comping, keuken en huishouden.
Mepol ortikelen vollen voorol op door hun verrossende

funktionele vormgeving en hun kwoliteit. Mepol
produkten zijn hondig en bovenol mooi.

IIIEN SPONSORTORION
OPWEG NAARDETOP
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Het merk FlyAwoy, dot stoot voor
een serie Mepol ortikelen voor de
vrije tijd, is de grote motor ochter
de prestoties von Orion.

/nE m L sr*Ë !:,1; t ii,,?w 
L.c hem

Wot is Mepol?


